Forma patvirtinta
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. A1-166
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-404
redakcija)
ŪKIO SUBJEKTO, ATLIEKANČIO AUGALŲ APSAUGOS PURKŠTUVŲ TECHNINĘ
APŽIŪRĄ, VEIKLOS VERTINIMO KONTROLINIS KLAUSIMYNAS
20___ m. ___________ d. patikrinimo akto Nr. ______ priedas Nr. 34

Patikrinimo rūšis:

Planinis
Neplaninis, atliekamas:
pagal gautą informaciją (skundą) dėl galimų pažeidimų;
gavus kito viešojo administravimo subjekto motyvuotą prašymą;
kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veiklos
kita_________________________________________________
pagal 20___ m. ______________ d. Nr. ______ gautą prašymą /
skundą / tarnybinį pranešimą

Paskutinio patikrinimo data 20 ___ m. ____________ d. ir patikrinimo akto Nr. _____________
Eil.
Nr.

Atsakymai
(tinkamą pažymėti x)
Reikalavimai / Klausimai

I. PURKŠTUVŲ REGISTRAVIMAS,
PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS
1.

2.

Ūkio subjektui suteikta teisė registruoti
purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą
(TA) [1] 23 p.
Ar ūkio subjektas, siekęs įregistruoti naują
purkštuvą, purkštuvų techninės apžiūros
įmonei pateikė šiuos dokumentus [1] 10
p.:
(patikrinimo metu vertinami ne mažiau kaip 5 ūkio
subjektų pateikti dokumentai)

2.1. laisvos formos prašymą [1] 10.1 p.
2.2. techninio reglamento „Mašinų sauga“
nustatytos formos EB atitikties deklaraciją
[1] 10.2 p., [2] 2 priedas
2.3.
purkštuvo
tipo
bandymus
patvirtinančius dokumentus [1] 10.3 p.
2.4. gamintojo išduotus gamyklinės
patikros dokumentus (protokolus) [1] 9 p.

Taip

Ne

TECHNINĖS

Pastabos

Neaktualu

APŽIŪROS

ATLIKIMAS,

Įsakymo:
data _________
Nr.

2
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Ar ūkio subjektų pateikti dokumentai
purkštuvų techninės apžiūros įmonei
tinkamai įvertinti (vertinama pagal 2 p. patikrintus
dokumentus) [1] 12 p.
Ar naujiems purkštuvams, kuriems nėra
išduoti gamintojo gamyklinės patikros
dokumentai, atliekama TA [1] 13 p.
Tvarkomi naujų, naudotų ir naudojamų
purkštuvų registravimo ir TA registravimo
žurnalai, užtikrintas įrašų atsekamumas
[1] 38.4 p.
Tvarkoma išduotų purkštuvų pažymėjimų
apskaita (vedamas žurnalas) [1] 38.4 p.
Pildomas purkštuvų TA suvestinių
žurnalas [1] 18 p.
Įregistruoto purkštuvo ir jo savininko
duomenys įvesti duomenų bazėje
[1] 38.3 p.
Einamaisiais metais išduotų purkštuvų
pažymėjimų kopijų žurnalas [1] 21 p.
(pildoma tuo atveju, jei ūkio subjektas turi purkštuvų
pažymėjimų kopijas)

II. PERSONALAS
Darbuotojai turi ne žemesnį kaip
aukštesnįjį (aukštąjį neuniversitetinį)
technologijos mokslų studijų srities
išsilavinimą [1] 4 priedo 6.1 p.
11. Darbuotojas
(-ai)
turi
reikiamą
pasirengimą atlikti TA (pažymėjimą,
suteikiantį teisę atlikti purkštuvų TA ir / ar
kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą) [1]
4 priedo 6.2 p.
III. TECHNINĖS APŽIŪROS ĮRANGA
10.

12.

13.

14.

15.

16.

Turi metrologiškai patikrintą išpurkštų
lašelių skersinio pasiskirstymo tolygumo
nustatymo stendą su loveliais arba
metrologiškai patikrintą purkštukų debeto
matuoklį [1] 4 priedo 3.1 p., 4 p.
Turi metrologiškai patikrintą siurblio
našumo tikrinimo prietaisą [1] 25.2 p., 4
priedo 3.2 p., 4 p.
Turi metrologiškai patikrintas svarstykles,
su ne mažesne kaip 5 g padalos verte
[1] 25.2 p., 4 priedo 3.3 p.
Turi metrologiškai patikrintą manometrą
su 0,1 bar padalos verte [1] 4 priedo 3.4 p.,
4 p.
Turi metrologiškai patikrintą slėgio
pulsavimų
išlyginamojo
įtaiso
(pulsatoriaus)
slėgio
nustatymo

Pažymėjimo
Nr. __________
Išdavimo data
__________

Patikros dokumento
Nr. __________
Patikra
atlikta:_____________
Patikros dokumento
Nr. __________
Patikra atlikta:
__________
Patikros dokumento
Nr. __________
Patikra atlikta:
Patikros dokumento
Nr. __________
Patikra atlikta:
Patikros dokumento
Nr. __________
Patikra atlikta:

3

19.

manometrą,
skirtą
pulsavimų
išlyginamojo įtaiso slėgiui matuoti
[1] 25.2 p., 4 priedo 3.7 p., 4 p.
Turi graduotus indus, kurių talpa ne
mažesnė kaip 2000 ml, padalos vertė – ne
daugiau kaip 20 ml [1] 4 priedo 3.5 p.
Turi vandens surinkimo talpyklą, skirtą
apžiūros
metu
naudojamam
(išpurškiamam) vandeniui surinkti ir
grąžinti į tikrinamo purkštuvo rezervuarą
[1] 4 priedo 3.6 p.
Turi tachometrą [1] 4 priedas 3.8 p.

20.

Turi sekundmatį [1] 4 priedas 3.9 p.

17.

18.

___________________

Turi matavimo ruletę (metrinė liniuotė)
[1] 4 priedo 3.10 p.
IV. PATALPOS*
21.

Grindų paviršius lygus, betoninis atsparus
mechaniniam poveikiui bei apsaugantis
nuo
skystų
cheminių
medžiagų
prasiskverbimo į gruntą [1] 4 priedo 2.3 p.
23. Įrengta
tinkama
įranga
(vandens
surinkimo talpykla) TA metu išpurkštam
vandeniui surinkti [1] 4 priedo 2.4 p.
24. Įrengtas vandens tiekimas
[1] 4 priedo 2.6 p.
25. Įrengtas tinkamas apšvietimas
[1] 4 priedo 2.7 p.
26. Įrengta variklio išmetimo dujų pašalinimo
sistema [1] 4 priedo 2.9 p.
27. Turi priešgaisrinės, asmens saugos bei
pirmosios pagalbos priemones
[1] 4 priedo 2.10 p.
V. PASLAUGOS GAVĖJO KONTROLINĖS APŽIŪROS REZULTATAI**
22.

28.

Purkštuvo pažymėjimas [1] 14 p.

29.

Purkštuvo identifikavimas [1] 14 p.

30.

Siurblys [1] 2 priedo 17 p.

31.

Rezervuaras [1] 2 priedo 14 p.

32.

Vamzdynas [1] 2 priedo 37 p.

Pažymėjimo Nr. ____________
Išdavimo data: ____________
Galiojimo data:
Purkštuvo gamintojas: ____________
Purkštuvo modelis: ____________
Pagaminimo metai:
Siurblio pavadinimas:
___________________________
indentifikavimo Nr.
Rezervuaro talpa: ____________
Būklė: ____________
Sandarumas: ____________
Žarnų nusidėvėjimo vietos: ____________

4
33.

Purkštukų sija [1] 2 priedo 44 p.

34.

Purkštukai ir purškimas [1] 2 priedo 52 p.

Atstumai tarp purkštukų: ____________
Sekcijų vnt. ____________
Būklė:
Purkštukų skaičius: ____________
Purkštukų rūšis: ______________
Būklė:

* Tikrinama tuo atveju, kai ūkio subjektas paslaugą atlieka ir savo patalpose, kurioms suteikta teisė registruoti purkštuvus
ir atlikti jų TA
** Tikrinama pas paslaugos gavėją

Papildoma informacija:
__________________________________________________________________________________
(Nurodoma išsami informacija apie patikrinimo metu nustatytus neatitikimus ir kt.)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Išvados:
Ūkio subjekto vykdoma veikla

atitinka teisės aktų reikalavimus;
neatitinka teisės aktų reikalavimų:
___________________________________________________________________________________
(Teisės akto (-ų) pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas, reikalavimo nesilaikymo esmė)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nurodymai:
___________________________________________________________________________________
(nurodomas terminas, per kurį turi būti pašalinti neatitikimai teisės aktų reikalavimams ir kt.)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tikrino_____________________________________________________________________________
(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Dalyvavo____________________________________________________________________________
(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Dėl konsultacijos prašome kreiptis________________________________________________________
(nurodyti adresą, telefono Nr., el. pašto adresą)

Teisės aktų ir kitų dokumentų sąrašas:
1. Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų
apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.130DA9AC7444/mvleWKRpkF

2. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl Techninio reglamento „Mašinų sauga“
patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.40E0B6244A6F/asr

